
Recensie: LilianWeel.

Lyra Herder: 'Chloor en kaviaar' Uitgeverij Lemmens, Valkenburg aan de
Geul 2009. ISBN: 9789077490389. ( Verslaving/Drugsverslaving/1)

Soort boek/ziekte/stijl: Meeslepend verslag van een dramatisch verlopende intense
en liefdevolle relatie van de auteur met een heroïneverslaafde. De relatie heeft een
jaar geduurd en eindigde toen haar geliefde verongelukte.

Over de schrijver: Lyra Herder (1978) heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gestudeerd. Na haar studie heeft ze verschillende functies gehad binnen de
zorgsector. Ondermeer in de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en de
verslavingszorg.

Korte beschrijving: In 96 bladzijden wordt een relatie beschreven die zo enorm
intens is, dat weinigen die ooit zullen ervaren. Toen Herder er aan begon wist ze dat
haar geliefde heroïneverslaafde was. Ze is er dus met open ogen ingestapt. Hoe ze er
achteraf op terugkijkt beschrijft ze in het nawoord van haar boek. Ze ziet het in
belangrijke mate als een herbeleving van haar eigen onveilige jeugd, waardoor het
voor haar mogelijk werd een en ander uit die periode af te sluiten. Dit was ook wat
hen in dat intense jaar bond: niet alleen had haar vriend haar nodig maar zij ook - net
zo zeer - hem. Voor Herder is het een relatie geweest waarin ze angsten heeft
uitgestaan voor een man die ze tegelijkertijd enorm lief had. Tot het eind toe bleef ze
geloven in een man die wel dolgraag wilde maar steeds niet in staat bleek te kunnen
leven zonder heroïne en alcohol. Ook leerde ze zijn familie kennen. Een onverschillige
en soms gewelddadige vader, een masochistische moeder en een verslaafde zus.
Uiteindelijk is ze gedwongen geweest om uit die wereld te stappen. Maar dat kon
alleen door te vluchten en zich op een, voor haar geliefde, geheim adres te verbergen.
Hij ondertussen had veel begrip voor haar. Hij kende zichzelf en wist hoe onmogelijk
hij kon zijn. Dat was tegelijk zijn charme. En zij wilde hem helpen, tegen beter weten
in.

Wat viel op: Het is bijzonder te merken hoeveel kracht een liefdesrelatie kan geven.
In positieve zin (in bepaalde opzichten zeker voor Michiel). Maar het kan ook
destructief uitpakken zoals bij Herder. Alhoewel, we zullen het nooit weten wat er zou
zijn gebeurd als Michiel niet was verongelukt. Hij stond op het punt een nieuwe
afkickpoging te ondernemen. Als die was gelukt.....
Wat ook bijblijft na het lezen van het boek is dat de schrijfster haar geliefde niet
aangeeft bij de politie als dat wel heel erg in de rede ligt. Ze heeft moeten vluchten
voor haar leven. Zijn agressie was grenzeloos. Echter, door de politie er niet bij te
betrekken laat ze merken dat ze zich ervan bewust blijft dat zijn karakter ook een
andere kant heeft. En dat ze die kan blijven zien.
Ook bijzonder om te bemerken is dat Michiel het gehele boek door respectvol
wordt beschreven en daardoor recht overeind blijft staan. Ook al is hij verslaafd en
heeft verder de hele wereld het opgegeven om vertrouwen in hem te hebben. Ze
onderscheidt in hem heel duidelijk twee persoonlijkheden: het “heroïnemonster” dat
regelmatig zijn kop opsteekt en de geliefde die laat blijken ook gelukkig te willen zijn.

Citaten:
Pag. 28: “Langzaam maar zeker veranderde heroïne van een medicijn in een
kannibalistische zombie, een monster. En ik koppelde dit meteen los van Michiel.”



Pag. 29: “Hoe vertel je zoiets aan je naasten, je vrienden en je familie? Dat was mijn
probleem en Michiel kon me er niet bij helpen..... Tja, waar zouden we zijn zonder
internet? Ik verwees daarom altijd naar stichtingmiroya.nl en gaf soms een foldertje
mee....Mijn stiefvader....schrok toen hij het foldertje van Miroya las....Door dit alles
begon ik me te realiseren dat mijn keuze voor Michiel impact had op mijn omgeving.”

Pag. 68: “Nog steeds is het voor mij immens vreemd als ik terugdenk aan hoe
helder hij was als het om zijn valkuilen ging onder invloed van drugs. En hoe
kortzichtig hij met diezelfde valkuilen omsprong toen die drugs uit zijn
lichaam waren verdwenen.”
Pag. 70: “'Och sneeuwbeertje, kom toch terug? Ik kan niet zonder je.' Hij sprak dan 's
nachts mijn voicemail vol. Zijn gejank en geschreeuw ging me door merg en been.
Lief, boos en alles tegelijk. Of hij kwam gewoon een paar kilometer naar me toe
gelopen.... op zoek naar zijn meisje, zijn vrouw, zijn moeder, zijn verpleegster. Zijn
alles. Het enige dat hij had. Hij had mij en verder zo ontzettend weinig. Alleen mij en
Maya, twee gestoorde ouders, een verslaafd zusje, de kroeg en de dope.”

Recensies: Website Bruna: Egodocument over een jaar in het leven van de
schrijfster waarin zij een (liefdes-)relatie onderhoudt met iemand die verslaafd is aan
heroïne. Het boek is in verhalende trant geschreven en behandelt gaandeweg allerlei
onderwerpen die het leven met een heroïneverslaafde raken, zoals de relatie met
vrienden en familie, de telkens terugkerende spanningen in de relatie en vooral de
niet aflatende strijd om steeds weer een vorm van afkicken te zoeken en de hoop op
genezing die daarmee gepaard gaat. De relatie heeft een jaar geduurd en heeft geen
goede afloop. Het gemakkelijk leesbare boek komt door de ik-vorm heel indringend
over. Het is aansprekend en herkenbaar voor iedereen die met verslaving te
maken heeft, zowel in de privésfeer als in het hulpverleningscircuit en kan
tot een beter begrip leiden voor de mens achter de verslaafde, maar ook voor
de mens die met deze verslaafde een relatie onderhoudt. De schrijfster is werkzaam
binnen de zorgsector waaronder de gehandicaptenzorg en de verslavingszorg; dit
laatste op vrijwillige basis.
http://www.bruna.nl/boeken/chloor-en-kaviaar-9789077490389

Van Stockum Internet boekhandel: Je begint toch zeker geen relatie met iemand die
verslaafd is aan heroïne? Maar wat als je nu echt verliefd bent? Wat als je de mens
achter zijn verslaving ziet? Is het dan nog zo makkelijk? In Chloor en kaviaar
beschrijft Lyra Herder hoe het kwam en hoe het zat. Zij werd als zo veel jonge
vrouwen verliefd op een aantrekkelijke jongen, waar helemaal niks mis mee leek. En
voor ze het wist zat ze er middenin.
Chloor en kaviaar is een aangrijpende autobiografie over het leven met een
verslaafde —of beter gezegd: een passionele liefde, die bruut wordt verstoord
door het heroïnemonster. Langzaam leer je begrijpen dat verslaving een
ziekte is. Je maakt mee hoe moeilijk het is om af te kicken, hoe je vrienden je
langzaam maar zeker beginnen te mijden, hoe het leven je langzaam maar
zeker ontglipt ... http://vanstockum.nl/product/12163918


